
Projectkoor Kerst Singin 
 

Doel: Met diverse koren uit het Bisdom samen de Kerst muzikaal beleven en 
samen 2 concerten voorbereiden. 

De lagere scholen benaderen om meer kinderen te betrekken bij de 
kerstvoorbereidingen en hierdoor ook weer eventuele nieuwe leden te werven. 

Wanneer: 21 en 22 december 2014 

Waar: In het jeugdhuis onder de kerk in Montfort. 

In samenwerking met:  

De Brassband Merum 

Jeugdleden fanfare St. Paulus Maria-Hoop en  Vriendenkring Montfort  

Programma    

Zondag 21 december   

11.00 ontvangst onder de kerk klaarmaken slaapzaal. 

11.45 lunch 

12.30 repetitie in de kerk 

14.15 vertrek naar Roermond 

15.00 Concert in de Kathedraal in Roermond met de Brassband van Merum 

16.30 terug in Montfort gezamenlijk eten en avond programma 

Maandag 22  

8.30 ontbijt 

10.00 repetitie met de jeugdblazers  

12.00 lunch 

13.00 spelprogramma 

15.00 kleine repetitie 

17.00 kinderen naar huis 

2-de Kerstdag 26 december 2014 Kerstconcert in de kerk van 
Montfort van 14.30 tot 16.30 



Werkgroep kind-koor-kerk organiseert  

Projectkoor  Kerst Singin 

 

In navolging op het dankjewel weekend van 2013 organiseert de 
werkgroep kind-koor-kerk een  ‘weekend’  rondom Kerstmis. 

Dit vindt plaats op 21 en 22 december in het jeugdhuis in Montfort. 

Doel, met diverse kinderkoren, of leden van kinderkoren uit het 
Bisdom samen de Kerst muzikaal beleven en samen 2 concerten 
voorbereiden; 

Dat gebeurt in samenwerking met de Brassband van Merum en 
Jeugdleden van Fanfare St. Paulus Maria-Hoop en Vriendenkring 
Montfort en wel op;  

zondag 21 december om 15.00 uur in de Kathedraal Roermond 

vrijdag 26 december om 14.30 uur in de kerk van Montfort 

Er zijn gezamenlijke repetities ter voorbereiding in Montfort maar de 
koren (koorleden) kunnen ook op hun eigen repetitie de liederen 
voorbereiden. 

Er wordt een eigen bijdrage van 5 euro van de kinderen gevraagd. 

Voor informatie/aanmelden bij Nicole Wilms 

 niwigi@planet.nl tel: 0475-302148 

Voor het programma kijk ook op de website van sgv Roermond 
www.sgv-roermond.nl  onder het kopje kind-koor-kerk. 

 

Joke Halmans 

 

 


